
Barra de cofinanciamento (confirme o 
Programa e o fundo da União Europeia 
que cofinancia o projeto para selecionar 
a barra de cofinanciamento correta)

Identificação do projeto

Designação do projeto | PROJETOS INDIVIDUAIS - Internacionalização
Código do projeto |12170
Objetivo principal| Reforçar a competitividade 
Região de intervenção |Norte
Entidade beneficiária |Quinta do Vallado – Sociedade Agrícola, Lda

Notificação de aprovação

Data de aprovação | 2016-02-21
Data de início | 2015-09-20 
Data de conclusão | 2017-09-19
Custo total elegível |685.660€
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 308.547€

Descrição do projeto, com eventual 
monitorização do nível de execução

A Quinta do Vallado – Sociedade Agrícola, Lda com o seu Projecto de Internacionalização
tem como principais objectivos:
9 Promoção da visibilidade internacional;
9 Atingir os mais importantes escrutinadores do mercado internacional de vinhos

premium;
9 Crescimento da faturação;
9 Crescimento nas exportações;
9 Manter níveis de rentabilidade;
9 Manter níveis atuais de qualidade nas 2 áreas de negócio.

Neste momento, a Quinta do Vallado tem o sei projecto executado a 100%, pelo que os 
objectivos propostos foram atingidos com sucesso.

Fotos, vídeos e outros suportes 
audiovisuais



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Data de aprovação |10-01-2020 

   Data de início |10-09-2018 
   Data de conclusão |31-03-2022 

   Custo total elegível |990.021,50€ 

   Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 398.235,67 EUR 

 

A Quinta do Vallado – Sociedade Agrícola, Lda com o seu Projecto de  Internacionalização tem 
como objetivo a realização de um conjunto de investimentos que visam a promoção e o 
aumento do reconhecimento dos produtos e serviços disponibilizados pela Quinta do Vallado, 
com vista à internacionalização da marca e aumento do volume de negócios no mercado global. 

 

 

   

 

 

Designação do projeto | PROJETOS INDIVIDUAIS - Internacionalização PME 

Código do projeto | 40685 

Objetivo principal| Reforçar a competitividade 

Região de intervenção |Norte 

Entidade beneficiária | Quinta do Vallado – Sociedade Agrícola, Lda 



 

 

Designação do projeto | PROJETOS INDIVIDUAIS - Qualificação das PME 

Código do projeto | 041026 

Objetivo principal| Reforçar a competitividade 

Região de intervenção |Norte 

Entidade beneficiária | Quinta do Vallado – Sociedade Agrícola, Lda 

 

Data de aprovação | 02-05-2018 

Data de início | 01-10-2018 
Data de conclusão | 30-09-2020 

Custo total elegível | 251.682,32€ 

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 113.257,04 EUR 

 

A Quinta do Vallado – Sociedade Agrícola, Lda com o seu Projeto de Qualificação tem 
como principal objetivo o reforço da capacitação da Quinta do Vallado no 
desenvolvimento de novas áreas de competências, através da aplicação de novos 
métodos e processos organizacionais, nomeadamente ao nível da implementação de 
conceitos de melhoria contínua, meios laboratoriais e TIC. 

 

 

 

 



Designação do projeto | Quinta do Vallado - a Wine Experience in the Douro Valley

Código do projeto | NORTE-02-0853-FEDER-179728

Objetivo principal| Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas

Região de intervenção | Norte

Entidade beneficiária | Quinta do Vallado – Sociedade Agrícola, Lda

Data de aprovação | 27-12-2021

Data de início | 14-06-2021

Data de conclusão | 13-06-2023

Custo total elegível | 874.526,44 EUR

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 262,357,93 EUR

No âmbito do presente projeto, a Quinta do Vallado pretende criar um novo alojamento de

agroturismo no Peso da Régua. Atualmente, o hotel da Quinta do Vallado apresenta dois

edifícios com uma capacidade total de 13 quartos, e presta serviços turísticos associados ao

Enoturismo (e.g. visita a adega, prova de vinhos). Com a implementação do projeto, prevê-se

o aumento da capacidade de alojamento da Quinta do Vallado em 7 novos quartos, assim

como a diversificação dos serviços turísticos oferecidos, nomeadamente turismo de

natureza.
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